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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH   Z   ZAKRESU  OBRONY  
CYWILNEJ I PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKOŁY 

PONADGIMNAZJALNEJ 
Opracował: M. Chomontowski 

 
1.Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem  i krążeniem ułożysz w pozycji: 

a) na wznak  b)przeciwwstrząsowej c)czterokończynowej d)bezpiecznej 
2.Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej? 

a)około 5 sek. b)około 10 sek. c)około 15 sek. d)około 20 sek. 
3. Skaleczenia i mniejsze rany można przemyć: 

a) jodyną b)wodą utlenioną c)wodą z kranu d)nie można niczym myć 
 4.Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosłej należy wykonać (liczba uciśnięć klatki piersiowej liczba 
oddechów) 

a) 20:1 b) 20:2 c) 30:2 d) 30:5 
5. Poszkodowany w czasie wypadku doznał wielu obrażeń. Które z podanych objawów, bądź obrażeń świadczą 
o zagrożeniu życia? 
a) złamanie kończyny górnej b)ból w okolicy lędźwiowej c)blada, chłodna i spocona skóra d)zwichnięcie barku 
z jego stłuczeniem 
6. Chłopiec po upadku z drabiny z wysokości 3m leży na ziemi i jęczy. Co należy zrobić w pierwszej kolejności: 
a) odciągnąć go w bezpieczne miejsce b) próbować postawić na nogi c) podać środek p/bólowy w tabletce  
d) nie ruszać do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego 
7. Doraźne działanie w przypadku silnego krwawienia ze zranionej kończyny górnej obejmuje: 
a) zaciśnięcie paska powyżej krwawienia b) uniesienie kończyny i bezpośrednie uciśnięcie miejsca krwawienia 
c) opuszczenie kończyny poniżej poziomu serca d) uniesienie kończyny i założenie opaski uciskowej 
8. W przypadku obrażeń mięśni, kości i stawów możemy zmniejszyć obrzęk w następujący sposób: 
a)bandażując opatrunkiem elastycznym  b)stosując ciepły kompres c)stosując zimny okład d)polewając wodą 
przez 10 minut 
9. Kto ma prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych kompetencji: 
a)tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami b)personel medyczny, bo za popełnione błędy grozi 
odpowiedzialność karna c)każdy członek społeczeństwa d) przeszkoleni wolontariusze PCK 
10. W przypadku krwawienia z nosa należy: 
a) położyć poszkodowanego na plecach  b)pochylić głowę krwawiącego mocno do przodu, ucisnąć skrzydełka 
nosa c) położyć zimny kompres na czoło d)odchylić głowę do tyłu i położyć zimny kompres na kark 
11. Głównym mięśniem oddechowym jest: 
a) przepona b)m. piersiowy większy c)m. piersiowy mniejszy d)m. międzyżebrowy 
12. U nieprzytomnej ofiary wypadku drogowego drogi oddechowe udrażniamy przez: 
a)odchylenie głowy b)uniesienie żuchwy c)podłożenie ręki pod kark  d) nie udrażniamy bo możemy zaszkodzić 
13. W przypadku oparzenia nie należy: 
a) chłodzić rany oparzeniowej b)zakładać opatrunku c)przebijać pęcherzy d)zdejmować ubrania jeśli da się łatwo 
usunąć 
14.U ofiary rażenia piorunem zalecanym postępowaniem ratunkowym jest: 
a)priorytetowe wezwanie straży pożarnej  b) podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej c)natychmiastowe 
ochłodzenie ciała d)nie należy podejmować jakichkolwiek czynności przed przybyciem pogotowia ratunkowego 
15. Pierwszy krok w postępowaniu zatrucia czadem to: 
a)przeprowadzenie badania wstępnego b)zebranie wywiadu c)ocena ABC d)usunięcia ofiary z toksycznej 
atmosfery 
16. W przypadku zakrztuszenia osoby dorosłej pierwszą pomoc rozpoczynamy od: 
a)wygarnięcia ręką zawartości jamy ustnej b)uniesienie rąk do góry c)zabiegu Heimlicha d)uderzeń w okolicę 
między łopatkową 
17. Jesteś świadkiem wypadku drogowego z udziałem pieszego, który został potrącony przez samochód. Ofiara 
potrącenia leży na skraju jezdni i nie może wstać. Co powinieneś zrobić w tej sytuacji: 
a)pomóc stanąć poszkodowanemu na nogi  b) przesunąć samodzielnie poszkodowanego na chodnik c)nie ruszasz 
poszkodowanego ponieważ podejrzewasz uraz kręgosłupa d)ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej aby 
się nie zachłysnął 
18. Która z poniższych osób znajduje się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia? 



a) osoba, która ma nudności i wymioty  b)osoba krzycząca z bólu  c)osoba zachłyśnięta  d)osoba z krwawiącą 
raną z palca 
19. Która z ran jest najmniej zagrożona zakażeniem? 
a)kłuta b)szarpana  c)postrzałowa d)cięta 
20. 7-letnie dziecko doznało rany ciętej przedramienia, na skutek zranienia kawałkiem czystego szkła. Wskaż 
jakie postępowanie jest zalecane w ramach pierwszej pomocy: 
a)powierzchnię wokół rany należy przemyć alkoholem  b)ranę należy przemyć wodą utlenioną  c) ranę należy 
przemyć roztworem jodyny  d)wystarczy założyć czysty opatrunek na ranę 
21. Ogólnoświatowym znakiem rozpoznawczym OC jest: a) zielona koniczyna na żółtym tle b) czerwony krzyż 
na białym tle c) niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle d) czerwony półksiężyc na białym tle    
22. Ogłoszono alarm przy użyciu syreny. Dźwięk brzmiał przez trzy minuty  w sposób ciągły. Był to alarm:                 
a) o skażeniach  b) powietrzny  c) o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska  d) o zakażeniach                  
23. Kula ognista powstająca w wyniku wybuchu jądrowego jest źródłem: a) fali uderzeniowej                                       
b) promieniowania przenikliwego c) promieniowania cieplnego d) skażenia promieniotwórczego                          
24. Toksyny to:  a) bakterie  b) wirusy  c) mikroorganizmy, które wytwarzają własne substancje enzymatyczne   
d) jady wydzielane przez drobnoustroje chorobotwórcze                                                                                               
25. Broń strzelecka, jest to broń o kalibrze: a) do 5 m.  b) do 10 mm   c)    do 15 mm d) do 20 mm                             
26. Który rodzaj odzieży ochronnej  jest wykorzystywany w trzech wariantach jako: narzuta, płaszcz, 
kombinezon? a) L-1 b) L-2  c) OP-1  d) L-3                                                                                                                           
27. W jakiej gaśnicy wykorzystano dwutlenek węgla jako środek gaśniczy? a) pianowej b) proszkowej c) 
śniegowej d) halonowej                                                                                                                                                            
28. Wybierz prawidłową odpowiedź. Drożnością terenu nazywamy:                                                                          
a)trudności wynikające z różnorodności form terenu; b)możliwość zdobywania niedostępnych szczytów; 
c)możliwość szybkiego i sprawnego przemieszczania się w terenie w normalnych warunkach atmosferycznych; 
d)możliwość przemieszczania się z miejsca na miejsce w wybranym terenie                                                                     
29. W jakich jednostkach są wyrażone progowe zakresy pomiaru w sygnalizatorze promieniowania  RS-70           
a) rentgenach  b)bekerelach c)milirentgenach na godzinę  d)rentgenach na godzinę                                                                          
30. Podkreśl prawidłową odpowiedź. Terenem nazywamy: a)obszar porośnięty roślinnością i zamieszkały przez 
zwierzęta  b)obszar o różnorodnym ukształtowaniu powierzchni  c)część powierzchni ziemi wraz ze 
znajdującymi się na niej przedmiotami terenowymi, rzeźbą i pokryciem  d)część powierzchni ziemi wraz z 
różnymi formami ukształtowania powierzchni 
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